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EDITORA CHEFE /ESCRITORA
Sharon Sanders

Comunicar a verdade de Deus 
a partir de Jerusalém a outras 
nações do mundo é uma tarefa 
e tanto. Estar em consonância 
com os fatos e a realidade de 
um assunto é preciso muito 
estudo. A Bíblia nos diz que 
a verdade “nos libertará”  (João 8:32). Devemos ser 
buscadores da verdade. Nosso amor por todos vocês 
que leram nossa revista e que são apoiadores de nosso 
trabalho contínuo para o Senhor em Israel, nos faz bus-
car a verdade ainda mais no que diz respeito à Voz das 
Palavras de Deus em toda a Bíblia. Desta forma, pode-
mos de fato ser libertados para realizar nossa caminha-
da com Ele como Jesus realmente espera que vivamos. 

Nós nunca pretendemos trazer condenação, apenas li-
berdade para descobrir verdades escondidas por séculos 
pelas areias do tempo. Deus está agora profeticamente 
restaurando Israel, e Ele também quer que a Igreja volte 
“para casa” para seus fundamentos espirituais. Seremos 
parte de uma nova humanidade, quando o Senhor vier 
para juntar a um Israel redimido na adoração ao único 
Deus Verdadeiro. Nosso Rei: Jesus trará a verdade da 
palavra de Seu Pai ainda não entendida por muitos. 
Será um dia em que tradições, obras religiosas, opiniões 
/ regras eclesiásticas se curvarão ao Rei dos Reis e à 
vontade de Seu Pai para a humanidade. Não será um dia 
maravilhoso? O Espírito de Deus sonda todas as coisas 
(1 Coríntios 2:10). Passar pela vida na terra baseando 
nossa fé em suposições não funcionará quando esse dia 
chegar. Isso não significa que tudo o que surgir deve ser 
analisado, mas as coisas que importam para o Senhor 
precisam ser confirmadas. Israel é essencial para Deus, 
e queremos estar em harmonia e unidade com os dese-
jos de Deus. Com muito amor por cada um de vocês das 
nações. Amando a Deus e buscando seu selo de aprova-
ção em tudo o que fazemos.

-Sharon Sanders-

Buscando 
a Verdade
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Considerando os tempos e circunstâncias em que 
vivemos, tornou-se evidente que tem acontecido uma ba-
talha na humanidade. Provavelmente, os eventos que se 
desenrolam no mundo de hoje não foram previstos nem 
mesmo nos romances de ficção mais selvagens. As nar-
rativas e relatos da mídia destacam que o que antes era 
definido agora é difícil discernir como fato ou ficção. As 
coisas que antes eram definidas como certas agora estão 
erradas, e coisas definidas como justas agora são injustas. 
Se formos descobertos não alinhando nossos pensamen-
tos e ações com a chamada corrente dominante, então 
algum tipo de ataque, censura ou cancelamento de ação 
cultural certamente nos seguirá. Os direitos humanos 
fundamentais estão comprometidos. Há uma expectativa 
de conformidade com as novas expectativas da socieda-
de – ou, na verdade, dessas sociedades governantes. A 
questão a se ponderar é quem defini as coisas certas ou 
erradas, as coisas justas e injustas, fato ou ficção? 

A resposta, sem dúvida, é a Palavra de Deus. Deus defi-
niu todas as coisas, e Ele é a autoridade absoluta. Em um 
cenário perfeito, essa realização acabaria com a conversa; 
no entanto, a humanidade nem sempre escolhe sabiamente. 
“A lei do Senhor é perfeita (impecável), restaurando 
e refrescando a alma; Os estatutos do Senhor são 
sólidos e confiáveis, tornando sábio o simples” (Salmo 
19:7 - AMP). “Sua justiça é uma justiça eterna, e Sua 
lei é a verdade” (Salmo 119:142 - AMP).

Nesta cultura pós-moderna impregnada de relativismo, 
verdade subjetiva e agora de “fatos alternativos”, pode 
ser extremamente desafiador permanecer baseado na 
realidade das Escrituras e lutar por essa verdade, que atu-
almente, sem hesitação ou desculpas, é desafiada. A ver-
dade de Deus não é um problema que precisa ser resol-
vido. Não requer intervenção do homem para verificar, 
solidificar ou confirmar. A verdade de Deus é o que era, é 
e sempre será. Deus nunca muda. A verdade de Deus é o 
próprio fundamento para toda a humanidade e sociedade. 
É a base para a justiça, e reconhecendo que Deus é Justo, 
sabemos que a verdadeira justiça será feita no final das 
contas. Deus definiu todas as coisas, e nenhuma quanti-
dade de “ficção” científica pode alterar esses fatos. 

Deus, entretanto, ainda busca e instrui todos a temê-Lo 
com sinceridade e verdade. Como nos dias antigos, a li-

Fato ou Ficção?

ção de Josué nos mostra que a escolha entre os caminhos 
do único Deus verdadeiro e os caminhos dos deuses do 
homem estavam em exibição. Deus continua a implo-
rar a nós e às nossas famílias que escolhamos a Ele e 
Seus caminhos - e não os caminhos do mundo. “Agora, 
portanto, temei ao Senhor e servi-O com sincerida-
de e verdade; remova os deuses aos quais seus pais 
serviram do outro lado do rio [Eufrates] e no Egito, 
e sirva ao Senhor. … Esco-lham vocês hoje a quem 
servirão… mas, quanto a mim e à minha casa, servi-
remos ao Senhor” (Josué 24: 14-15 AMP).

O que estamos experimentando não é nada novo para 
o povo judeu. Para o judeu primeiro ... O objetivo do 
anti-semitismo sempre foi ironicamente “cancelar” as 
vozes que escolheram servir ao Senhor. O anti-semitis-
mo tem promovido consistentemente os costumes do 
mundo, uma secularização da sociedade e uma sociedade 
sem Deus. O anti-semitismo representa um movimento e 
processo de pensamento que prefere que Deus deixe de 
existir. Esta narrativa milenar está agora sendo promo-
vida e legislada, e tolerada para toda a humanidade bem 
diante de nossos olhos. Esse resultado produz apenas 
caos - que está apa-rentemente em exibição em todo o 
mundo não apenas para o povo judeu, mas para todos 
aqueles que escolheram servir ao Senhor. O povo de 
Deus, tanto judeus como gentios, tem a mesma escolha: 
escolher hoje a quem serviremos. Imitar o Senhor como 
Seus discípulos, significa descobrir e compreender Seus 
valores, prioridades, objetivos e propósitos e aplicá-los. 
Esses resultados devem ser exibidos - tanto como uma 
testemunha quanto como um acordo com aquele que 
defini todas as coisas. Não é Deus quem traz confusão 
e caos - mas Seus adversários ... A verdade e a lei de 
Deus são fundamentais, e nisto, nós permaneceremos - e 
estaremos com o Povo Judeu.

Jim McKenzie
Diretor Operacional
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Onde Ele está? Jesus Nunca Teria Aceitado
A Separação entre Igreja de Israel

“Na busca pela verdade hoje, não 
é a tradição nem as denominações 
que deveriam estar em primeiro lugar 
em nossas vidas como seguidores de 
Yeshua (Jesus), mas sim o que o Rei 
dos Reis diz sobre um assunto que 
deveria ser prioritário. Estamos exa-
minando algumas práticas históricas 
da igreja e regras básicas estabeleci-
das pela cristandade séculos atrás, que 
começou com uma hierarquia religio-
sa que hoje alguns chamam de nossos 
antepassados. Não falo aqui do Concílio apostólico de 
Jerusalém ou dos Apóstolos, mas de outros listados nos 
arquivos de informações históricas que assumiram uma 
postura e construíram um gigantesco estabelecimento 
religioso anti-Israel que acabou se separando de nossos 
verdadeiros antepassados Abraão, Isaque e Jacó. As Es-
crituras nos dizem que “É a ... honra dos reis pesqui-
sar um assunto” (Provérbios 25: 2). Eu acredito que 
este assunto principal é uma questão de seriedade para 
Deus. É minha oração sincera que ninguém leia isso 
como condenação de uma forma pessoal, já que eu não 
a ofereço como uma crítica, mas um homem ou mulher 

de Deus determinará se um assunto 
está de acordo com as Escrituras. 
Tudo o que é escrito nos escritórios 
do ministério ACI é escrito com o 
maior respeito e profundo amor por 
cada irmão ou irmã em Jesus Cristo, 
Nosso Senhor. 
 
É de extrema importância e uma 
glória para Deus olhar para a verdade. 
Para obter compreensão, voltamos 
nossa atenção e revisamos os perga-

minhos da Torá de onde os profetas de Israel aprende-
ram e dos quais Yeshua ensinou. Sobre essa questão de 
não haver selo de aprovação, a Palavra de Deus fala 
claramente: “Que nenhum estrangeiro que se dispo-
nha a unir-se ao Senhor venha a dizer: “É certo que o 
Senhor me excluirá do seu povo...” (Isaías 56:3).
 
Em outras palavras, o gentio que não é do povo judeu, 
mas pertence ao Deus e ao Rei de Israel, nunca deve se-
quer pensar, muito menos dizer, que Deus os desconec-
tou em todos os aspectos do Seu Povo Israel! Quando 
se faz isso, coloca a pessoa em contraste direto com 

(O Selo do Rei Messias)

Selo Eclesiástico

SELO DE
APROVAÇÃO

“A verdade está dis-
ponível apenas para 
aqueles que têm a 

coragem de questio-
nar tudo o que lhes 

foi ensinado.” 
(Anônimo)



2021  FZS 1Q  5

a Palavra do Senhor como dada em Romanos 11:24. 
Nós que seguimos Jesus somos “enxertados” no ver-
dadeiro Israel de Deus e desenraizados (dos caminhos 
pagãos). Fomos implantados em outro corpo, um Israel 
redimido. Tivemos uma operação em nossos corações, 
enquanto abraçamos o Deus de Israel através de Jesus. 
Fomos autorizados a nos juntar à Comunidade de Israel 
sem nos tornarmos judeus (Efésias 2:12). Se podemos 
aceitar tal coisa, parece que os poderes constituídos to-
maram para si a tarefa de separar a Igreja de Israel sem 
qualquer selo real de aprovação do Rei (Jesus).    
 
Dividir Israel e a Igreja pareceria se opor à Vontade de 
Deus, pois Ele é um Deus de unidade e não de divisão. 
De que forma a negligência de Israel entrou no coração 
dos cristãos? Por acreditar na Teologia da Substituição, 
Supersessionismo e Dominionismo, que é silenciosamente 
enganosa. A bênção de Deus nunca teria estado em uma 
posição que causasse a maior ruptura de fraternidade já 
vista pela humanidade. A marca do selo de aprovação do 
Senhor parece estar faltando. Isso significa que séculos de 
cristãos ao longo do tempo foram para seus túmulos sem a 
compreensão do papel que o povo judeu teria na redenção 
mundial nos últimos dias. Muitas oportunidades perdidas 
para se alegrar com o Povo de Deus  (Romanos 15:10). 
Nossa geração foi abençoada ao ver o retorno do povo 
judeu à sua terra natal - a palavra profética tem saltado das 

páginas da Bíblia todos os dias desde 1948. Deus trouxe 
Seu povo escolhido para casa com um propósito, e isso 
está sendo revelado no universo neste momento. O maior 
milagre de todos está por vir quando a ascensão de Israel 
for uma verdadeira “luz para as nações” (Isaías 42:6; 
49:6; 52:10; 60:3; João 8:12). Nossas orações ajudam 
a confirmar as promessas que Deus fez a Israel em Sua 
Palavra enquanto Ele trabalha para cumpri-la! 
 
Ruth, a Moabita, é um excelente exemplo para nós de 
abraçar e depois se apegar a algo em que ela acredi-
tava Quando alguém se apega, eles aderem firme e 
estreitamente com lealdade e esperança inabalável. 
Assim como no casamento, “... o que Deus uniu, 
ninguém o separe” (Marcos 10:9). É claro que Deus 
trouxe os seguidores de Jesus para uma compreensão 
do Judaísmo bíblico da forma como o Mestre o ensi-
nou - a voz das Palavras de Deus na Torá. Os primei-
ros crentes nunca deixaram Israel e nunca pensaram na 
separação do Povo de Deus.
 
Li recentemente o “Conselho Mundial de Igrejas Faz 
Guerra contra Israel”, cujo relato retratou os israelenses 
como demônios e disse que o mundo buscaria sangue 
de pessoas que apoiam Israel em sua luta contra os 
palestinos. (Dexter Van Zile, pesquisador do Comitê de 
Precisão em Relatórios do Oriente Médio, (CAMERA), 

“Pois a ira de Deus é revelada do céu contra todos...
que suprimirem a verdade em injustiça” (Romanos 1:18).
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10).  No Livro do Apocalipse, os sete Selos de Deus são 
os sete selos simbólicos que protegem o livro que João 
viu em sua visão apocalíptica na ilha de Patmos. “O uso 
de um selo por homens era bastante comum antes da era 
cristã, e os funcionários da Igreja adotavam o hábito. 
Em uma das cartas de Santo Agostinho, ele usou um 
selo. Sínodos eclesiásticos posteriores exigiram que as 
cartas com o selo do bispo fossem entregues aos padres 
... o costume dos bispos que possuem selos pode ser 
considerado bastante geral. Agradecemos a Deus por-
que o selo do Espírito Santo é um fator de identificação 
de nossa posse da salvação. Ele não poderia ser o selo 
da nossa salvação se não fosse recebido no momento da 
salvação. Ele é nosso selo garantido.” (Jeanie Shephard)

Em diferentes conjunturas no tempo, as autoridades da 
Igreja e muitas vezes os líderes governamentais estrutu-
rados pelo poder adotaram suas próprias doutrinas, dog-
mas e crenças. Algumas constituições eram princípios 
e estruturas mutuamente acordados que governavam 
seus negócios. Os estatutos eram regras subordinadas 
adotadas pelas igrejas para aumentar uma constituição. 
A questão que está diretamente diante de nós é onde 
obtemos um registro do Senhor dando Seu Selo de 
Aprovação (Seu Selo de Consentimento e Bênção) para 
qualquer pessoa que segue Jesus para se separar e se 
desconectar totalmente da Nação e do Povo de quem 
Jesus nasceu?  
 
Meu coração está cheio de amor por cada irmão e irmã 
no Corpo de crentes ao redor do mundo. Eu sinto esse 
peso de compartilhar a verdade sem condenação para 
nos fazer pensar sobre os desejos de Deus e não os do 
homem. A responsabilidade acabará recaindo sobre os 
pastores, que terão de dar uma explicação. Quem res-
ponderá pelos grupos eclesiásticos que se autodenomi-
naram “cabeças da Igreja?” Como eles vão responder, 
“por que você se separou do Meu povo?” Uma religião 
separada desenvolvida ao longo dos séculos completa-
mente desvinculada de sua instituição mãe estabelecida 
pelos apóstolos judeus. “Se você tivesse dito a Pedro, 
Paulo, ou qualquer um dos primeiros cristãos que eles 
tinham trocado de religião, eles teriam olhado para  
você como se você fosse louco. Eles eram judeus; eles 
permaneceram judeus; eles acreditavam no Messias de 
Israel, e ensinavam gentios sobre as Escrituras Sagradas 
dos Judeus. Se isso não é judaísmo, então o que é? No 
entanto, com o passar dos séculos, houve um processo 
gradual que separou os judeus que seguiram a versão 
farisaica do judaísmo e os judeus e gentios que segui-
ram a versão nazarena ou cristã do judaísmo... os gru-
pos de pessoas que acreditavam em Jesus... eram apenas 
mais alguns ramos...” (Tuvia Pollack)

Parece que a Igreja abandonou suas próprias raízes em 

blog Alegeminer).  Percebemos que o Conselho Mun-
dial de Igrejas está enganado e seguindo um caminho 
errado; entretanto, muitos cristãos em todo o mundo 
estão se levantando hoje e crendo que a Igreja precisa 
de uma reforma de séculos de ensinos errados, o que 
produz um erro como no artigo acima. A Bíblia nos 
diz que chegará um tempo em que as nações gentílicas 
dirão que herdamos, em sucessão de nossos predecesso-
res, ensinamentos desonestos.  “... os gentios virão até 
vocês dos confins da terra, e dirão, certamente nossos 
pais herdaram mentiras...”  (Jeremias 16:19).

Todos nós precisamos estar alertas e responsáveis no 
que acreditamos sobre Israel.

O que é um Selo de Aprovação?
Um selo é um endosso ou aprovação de algo. Sem ele, 
tudo é sem sentido. Deus, o Pai, colocou seu selo de 
aprovação em Seu único filho unigênito (João 6:27). 
Não estamos felizes por termos essa garantia de Deus?
 

Talvez o assunto dos selos não pareça ser de grande 
importância para alguns. Ainda assim, na verdade e 
na realidade, nada no céu ou na terra acontece sem a 
permissão de Deus. Tudo requer a aprovação de Deus. 
Deus é o começo e o fim de tudo. Ele é a autoridade 
final. Na verdade, todas as coisas  são mantidas juntas 
pelo Seu poder  (João 1:3-4). Depois que Deus decreta 
e sela um assunto, ele permanece para sempre.  Nin-
guém pode mudar o decreto do Rei depois que ele for  
estabelecido. Ele decretou que estamos com Israel em 
Gênesis 12:3 e Isaías 56:3.  “Que nenhum estrangeiro 
que se disponha a unir-se ao SENHOR venha a dizer: 
“É certo que o SENHOR me excluirá do seu povo...” 
(Isaías 56:3). 
 
No livro de Ester, o rei Xerxes deu uma decisão contra 
Hamã por causa de seu ataque aos judeus. A proprie-
dade de Hamã foi dada a Ester, e um novo decreto foi 
escrito e selado com o anel de sinete do rei (Ester 8:7-

Selo Hebreu
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vez de permanecer apegada às raízes hebraicas. Nosso 
Rei declarou claramente: “A salvação é por causa dos 
judeus” (João 4:22). Se o Senhor Jesus estabelece a 
Doutrina de Seu Pai em João 4:22, então é verdade! 
Quando Deus declara uma coisa, Ele a estabelece (Jó 
22:28). Mas a presente separação acaba sendo uma 
negação dos propósitos pretendidos por Deus para a 
humanidade antes de estabelecer Seu Reino na terra. À 
medida que continuamos a aprender com o exemplo de 
Ruth, ela se juntou à Casa e à comunidade de Israel e 
entrou debaixo das Asas do Deus de Israel, como nós 
fizemos através de Jesus. Ela não só se juntou à comu-
nidade, mas declarou: “Vou adorar o seu Deus, vou 
morar onde você mora, irei aonde você for e o seu 
povo será o meu povo” (Ruth 1:16). Ela incluiu em sua 
declaração o povo judeu!  Nós também devemos.
 
Deus teria que ter aprovado uma separação antes que 
ela pudesse ser válida. Consequentemente, a Igreja 
construiu a Igreja sem Israel. Não faz sentido lançar 
um machado nas nossas raízes! Não importa se todo 
o mundo é chamado de “Igreja”, se Deus não aprovou 
algo, não é aprovado. O oposto de aprovação é a desa-
provação. Enquanto escrevo isso, não estou condenando 
ninguém, mas fazendo uma pergunta. Por que a Igreja 
fez isso? O propósito de Deus para a Igreja está sendo 
negado por uma Igreja apóstata? Não parece que o “fru-
to” que devemos dar está vindo em grande quantidade 
de igrejas adeptas da teologia da substituição ao redor 
do mundo. Novamente, não há condenação, mas apenas 
perguntas. Se a Igreja é a “Noiva” de Cristo, então que 
Noiva se casa sem a família do Noivo estar presente e 
seu consentimento e aprovação para compartilhar a ale-
gria? Como você pode estar prometido a alguém e não 
conhecer sua formação, cultura, pátria, família e paren-
tes e abraçá-los? Seria difícil começar um casamento 
com uma divisão entre a noiva e os parentes do noivo!  
 
Eu acredito que estamos vivendo um tempo onde temos 
que nos fazer algumas perguntas. Peço gentilmente que 
ninguém veja isso como uma repreensão, mas por puro 
amor, pois a verdade tem o direito de vir à tona. Onde 
está o selo de Nosso Rei Jesus sobre a ideia de que 
Deus rompeu com os judeus e que eles não são mais um 
Povo Escolhido? O Rei sancionará um casamento se 
a Noiva for antissemita ou orgulhosa e arrogante com 
a família de seu noivo? Alguém perguntará quem deu 
luz verde e permissão para fazer isso? Eu naturalmente 
acredito que uma verdadeira noiva estará conectada 
com a família do noivo.
 
Raciocinando contra a Lei 
Eu entendo totalmente nosso argumento e concordo que 
os líderes religiosos dos dias de Jesus estavam errados 
ao condená-lo; por outro lado, Jesus repreendeu Pedro 
por querer impedir Sua crucificação. Alguém tinha que 

fazer isso, e apenas o Sumo Sacerdote e os religiosos de 
Israel tinham permissão para matar o cordeiro sacri-
ficial. Jesus era muito popular entre o povo comum 
de Israel; eles O amavam. Como não o amariam? Ele 
curou, libertou, salvou, ensinou e tornou as pessoas sãs 
novamente. Se o povo judeu tivesse coroado Jesus Rei 
naquela época, onde estariam os gentios hoje? Ele teve 
que morrer por todos nós. Os fariseus disseram uns 
aos outros, “... Olhem como o mundo todo vai atrás 
dele!” (João 12:19). Que mundo? O mundo judeu. 
Eles estavam olhando ao redor deles em Jerusalém. Se 
Jesus tivesse permitido que o povo o coroasse Rei no  
momento de sua entrada em Jerusalém, muitos nomes 
teriam sido deixados de fora do Livro da Vida. Tinha 
que acontecer. Ele conquistou a morte! Quando Jesus 
entrou no pátio do Templo, um não-judeu não podia 
entrar no Templo, pois havia uma placa do lado de fora 
que dizia: “Não-judeus não são bem-vindos sob pena de 
morte.” Mas Jesus conquistou a morte, saiu do túmulo. 
Sim, Deus amou o mundo de tal maneira; Ele se reves-
tiu de carne e osso e veio viver entre nós e morrer por 
nós (João 3:16). 
 
É verdade que Israel ainda não o vê. Mas precisamos 
deixar Deus ser Deus, e no seu tempo, Ele virá para 
se revelar como Ele é. Justiça e santidade exigem que 
Deus tenha um plano para o povo judeu. Eles são a 
“menina dos Seus Olhos” (Zacarias 2:8). Todos nós 
temos que fazer escolhas nesta vida. Nosso objetivo 
deve ser agradar a Deus e não a homens, mesmo que 
sejamos impopulares (Isaías 56:4). A propósito, Deus 
permitiu que Israel se separasse das nações pagãs (Le-
vítico 19:34). Ainda assim, não-judeus nunca deveriam 
se separar de Israel.  (Esdras 6:21, 9:12; Êxodo 29:33; 
Gálatas 1:15; Neemias 9:2; Gênesis 12:3; Mateus 
19:6; Efésios 2:14; Números 15:14-16; Levítico 
20:26; Isaías 56:3; 2 Samuel 20:1). O Senhor tem 
construído uma “eclesia”, uma “assembleia” de seus 
chamados - seguidores que nunca se separariam de Sua 
nação, Israel (Isaías 56:3). Mesmo se for um remanes-
cente, que vejamos os planos e propósitos de Deus para 
Israel e permaneçamos apegados aos nossos antepassa-
dos espirituais, os profetas e nunca nos desviemos dos 
ensinamentos dos Apóstolos.
 
Seu selo de aprovação para a separação está faltan-
do. Vamos nos amar e trabalhar juntos em unidade 
para examinar as Escrituras, para pelo menos, olhar 
e permitir que as Escrituras nos guiem, assim como 
nossos antigos irmãos, os Bereanos.

-Sharon Sanders-



 ACI:Sua Entrada para Israel
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                Outro dia fui chamado para falar com cerca de 300 jovens 
         empresários israelenses e mulheres de vários ramos da sociedade sobre
       os cristãos, por que apoiamos Israel, as maneiras como fazemos isso, o 
 trabalho contínuo da ACI e como podemos trabalhar juntos. Há 25 ou 30 anos,
isso nunca teria acontecido. ACI é um ministério pioneiro na Terra de Israel 
(desde dezembro de 1985). Ela arou a terra, abriu terrenos não cultivados, amole-
ceu o solo, e plantou durante anos. Quando a ACI começou, éramos um dos primei-
ros a explorar e abrir caminhos na Terra de Israel. Quando começamos, haviam poucas 
relações entre judeus e cristãos (com razão, devido aos 2.000 anos de maus tratos e 
teologias da substituição espalhadas contra eles pela Igreja histórica). Hoje, inúmeras 
paredes foram demolidas para preparar o Caminho para que o Reino do Senhor venha 
à terra – aqui mesmo em Sião. Deve haver pioneiros em qualquer visão que Deus dá. 
Além disso, equipes dedicadas de pessoas são uma necessidade para tornar real qual-
quer transformação. Agradeça a Deus pela liderança sênior e equipes divinas chama-
das por Deus para estar aqui. Para manter a visão de sermos âncoras de força para nos 
mantermos plantados firmemente no solo em que Jesus andou.

Então há o resto da história...

Deus nos deu a cada um de vocês como nossos guerreiros de oração e apoiadores em 
todo o mundo, o chamado para nos fornecer continuamente as ferramentas e sementes 
para sermos um arado profético para o mundo cristão de hoje. É porque Deus nos deu 
“você”, parceiros fiéis neste ministério ao nosso lado que servimos fisicamente na 
linha de frente. Para todos os nossos novos apoiadores que estão lendo isto, precisa-
mos que “você” se reúna conosco em oração pelos próximos anos, e que você possa 
nos ajudar a começar nosso trabalho a cada dia por meio de seu apoio financeiro. Não 
podemos fazer nada aqui sem você! Obrigado por nos permitir ser a porta de entrada 
de Israel para você, sua casa e família. Estamos honrados em servir! Estamos 
honrados em servir! Esperamos sempre representar Jesus da maneira que a 
Igreja sempre deveria ter feito por séculos!

 “...Ir...onde não há caminho e deixar uma trilha.” 
 - Ralph Waldo Emerson -

O Coração da ACI O Coração da ACI são as Pessoas!são as Pessoas!

wABRINDO TERRENOS NÃO CULTIVADOS
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Maggie Huang
Supervisora
Project Sob Suas Asas
wings@cfijerusalem.org

Confortando vítimas do terror  SOB SUAS ASAS w

Passei várias noites sem dormir depois de 
visitar vítimas de ataques terroristas. Não 
consigo parar de pensar nas conseqüên-
cias disso a longo prazo e na magnitude de 
seu sofrimento dessas pessoas.

O trauma, que muitos sobreviventes do terror têm sofrido 
é genuíno. Muitos fazem tratamento por anos, porém sem 
resultados. O que eles recebem de seus psiquiatras é cada 
vez mais medicamentos os quais geram muitos efeitos 
colaterais. Para alívio, alguns deles começaram a recorrer 
a várias coisas como: cannabis, drogas, hipnose, religião 
oriental, e outras formas de misticismo. Infelizmente, estas 
não são apenas cisternas rotas que não podem segurar água 
(Jeremias 2:13), mas também através delas, elas estão se 
abrindo para influências demoníacas. Suas situações pare-
cem sem esperança. Mas, felizmente, com Deus envolvi-
do, a desesperança pode ser transformada em esperança, 
da forma que Ele revelou em Oseias 2:15.

O Vale de Acor é onde uma triste história ocorreu, men-
cionada no Livro de Josué capítulo 7. Neste Vale, situado 
a noroeste de Jericó, na fronteira norte da tribo de Judá 
- os israelitas executaram Acã e sua casa. Acã fez com 
que todos os israelitas fossem derrotados em Ai porque 
ele levou as coisas amaldiçoadas que Deus havia proibi-
do os israelitas de pegarem. Portanto, a ira do SENHOR 
acendeu-se contra os filhos de Israel. Acor significa 
“problema”, “aflição” ou “tabu” e implica um tipo grave 
de problema.

Reversão Divina
Em minhas visitas a israelenses traumatizados, tenho 
visto que alguns recorrem a qualquer coisa, menos 
àquele que pode ajudá-los. Em cada visita, eu passo 
tempo falado com eles sobre Deus e Sua Palavra, para 

“Então ali eu…Farei do Vale de Acor uma porta de esperança” (Oseias 2:15a).

preparar seus corações para retornarem a Ele para 
receberem cura dele. Por causa dessas situações apa-
rentemente sem esperança, Deus diz através do profeta 
Oseias: “Portanto, agora vou atraí-la; vou levá-la para 
o deserto e vou falar-lhe com carinho. Então ali... Eu 
farei do Vale de Acor uma porta de esperança” (Oseias 
2:14-15a). Quando a comunhão com Deus é restaurada, 
há esperança para o futuro. Os problemas do passado são 
substituídos por bênçãos: “Sharon se tornará um pasto 
para rebanhos, e o Vale de Acor um lugar de descanso 
para rebanhos, para o meu povo que me procura” (Isaí-
as 65:10).

Obrigado, aos apoiadores, do Projeto Sob Suas Asas.  
Com sua ajuda e apoio, juntos estamos preparando os 
corações dos sobreviventes do terror e das famílias de ví-
timas falecidas, para experimentarem a Reversão Divina 
do Vale de Acor, a cena do problema, em uma Porta da 
Esperança (Josué  7:25 e Hoseias 2:15a). Para apoiar 
financeiramente o Projeto Sob Suas Asas, por favor, 
envie sua doação especificando que é para o projeto 
com vítimas de terror. Muito obrigado, e que Deus os 
abençoe.

O Vale de Acor para uma 

Porta de Esperança

Confortando Tamara Dando reforço para  Orel Ministrando a Suzan

Entregando ao Motti seu 
Certificado de Honra



“Bendito serás ao entrares e bendito serás ao 
saíres” (Deuteronomy 28:6).                                                                                                                                    

Entrando: Kim e Marcia Brunson vivenciaram esse processo. Kim é supervisor 
do projeto Primeiros Frutos da ACI Jerusalém e Marcia é a Supervisora do nosso pro-
jeto Esperança para o Futuro. Emergências familiares os obrigaram a “sair” para os 
Estados Unidos, e pouco antes do Natal, “entrar” novamente em Israel. “Aprendemos 
a confiar em Deus e não duvidar de nosso chamado através de todas as restrições e 
tempos desafiadores com emergências. Aprendemos a não reagir às situações, espe-
cular ou Presumir o que é dito, e colocar nossos objetivos e determinações em ação. 
Saindo do avião na chegada a Israel, fomos escoltados pelas Forças de Defesa de 
Israel até um hotel nos arredores de Tel-Aviv. Acabou sendo uma experiência muito 
agradável; os soldados foram compassivos e prestativos ao explicar o processo. Eles 
foram incríveis. O Senhor sabe como nos dar a Shalom que precisamos.”

Saindo: Karen Tohon é da Guatemala; ela terminou seu voluntariado como Super-
visora do Projeto fluxo de benção em meados de janeiro. Ela adorava conhecer as pes-
soas, representar a ACI, e ajudar a atender às suas necessidades. O tema das escrituras 
de Karen era Isaías 40:1, “Conforte, conforte meu povo!” diz o seu Deus. Com Fluxo 
de Bênção, Karen atendia às necessidades daqueles em desespero, os doentes, dando 
ajuda às mães solteiras, e muito mais. “Suponha que permaneçamos focados e fiéis aos 
poucos que Ele confia sob nossos cuidados. Nesse caso, Ele intervirá e, mais uma vez, 
demonstrará Seu grande poder para cumprir o propósito que Ele tem em mente. Foi um 
privilégio confortar, ajudar e amar Israel e meu povo também.” Karen, obrigado por 
fazer parte da ACI. Que você vá com as bênçãos do Senhor.

Postos Ministeriais da ACI

l Diretor de Desenvolvimento Internacional
l Supervisores de Projetos
l Gerente de Mídia
l Assistente Administrativo 
l Posições multi-mídia: Mídias Sociais, Produção, Gráficos
l Manutenção de habilidades comerciais
l Tradutores Bilíngues: Inglês/Russo, Amárico ou Hebraico
l Contabilidade

Por favor ore para que nossos voluntários se ajudem mutuamente, 
expressem amor, paciência e perseverança e para que o Senhor cuide 
de seus entes queridos em seus países de origem. 

Ore sobre se juntar à nossa equipe e ser voluntário na ACI Jerusalém.

Para mais detalhes, envie um email: personnel@cfijerusalem.org Norene Fritz
Coordenadora de Pessoal da ACI
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wRECURSOS HUMANOS  Servos de Deus Servindo com Zelo

Marcia e Kim Brunson

Karen Tohon

Entrando e 
Saindo
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Jim McKenzie
Supervisor
Projeto Escudo de David’
shield@cfijerusalem.org

Apoiando Bravos Soldados em Israel  ESCUDO DE DAVID w

Continuando
a Apoiar...

Exercício da Unidade 669 de Resgate e Evacuação de Combate 
Aéreo da FAI (crédito: Amit Agronov / Força Aérea de Israel)

Juramento em cerimônia de soldados Golani feridos em um 
ataque. (Crédito: Lev Naryshkin)

Exercício preliminar do batalhão da Brigada de 
Busca e Resgate. (Crédito: Tamar Shem Tov)

Unidade 669 trainando no Kin-
neret (Credito: Amit Agronov)

Treinamento da Unidade Egoz da Brigada de 
Comando. (Crédito: Yoav Klein)

“Não temas, porque eu sou contigo; não te as-
sombres, porque eu sou o teu Deus; eu te es-
forço, e te ajudo, e te sustento com a destra da 
minha justiça. Eis que envergonhados e confun-
didos serão todos os que se irritaram contra ti; 
tornar-se-ão nada; e os que contenderem contigo 
perecerão.” (Isaiah 41:10-11).

A visão do projeto Escudo de Davi da ACI Jeru-
salém é expressar nossa solidariedade cristã com a 
visão e missão da FDI. Apoiamos esses defensores e 
expressamos nossa gratidão e encorajamento a eles.  
Nós amamos dizer-lhes que estão do lado de Deus, 
e Seu chamado para serem Guardiões desta terra 
chamada Israel é, de fato, um chamado justo. Deus 
estabeleceu a nação e, assim como o rei Davi, as FDI 
estão à altura da tarefa. Durante o ano passado, nós nos 
esforçamos para avançar a visão da ACI tanto quanto 
possível, quando a interação pessoal e as visitas eram 
limitadas. No entanto, por meio de relacionamentos de 
confiança, tivemos inúmeras oportunidades de enco-
rajar e fornecer os itens de conforto necessários e, em 
alguns casos, o equipamento tático. Nós estamos equi-
pados para cumprir o que somos chamados a fazer 
- assim como as Forças de Defesa de Israel. 

Uma dessas valiosas notas de encorajamento, que com-
partilhei com muitos dos defensores, veio de um apoiador 
na Inglaterra que escreve; 

Queridos Defençores da Terra de Israel,

Vocês são o foco de minha maior admiração e respeito. 
Quando penso em todos vocês defendendo a Terra de 
Israel, sinto como se estivesse olhando através do prisma 
da história, vendo grandes heróis e poderosos guerrei-
ros dos tempos antigos. Que todos vocês sejam como 
os homens poderosos do Rei Davi! SUA HERANÇA É 
INCRÍVEL! Vocêa estão seguindo os passos dos guerreiros 
de muito tempo atrás. Esses guerreiros fizeram grandes 
proezas porque confiaram no Todo-Poderoso e honraram 
Seu nome. Minha oração constante por todos vocês é que 
conheçam a proteção do Todo-Poderoso e CONFIEM em 
SEU PODER para guiá-los e dar-lhes habilidades sobre-
naturais para frustrarem seus inimigos. Todos vocês são 
tão preciosos para o Senhor - que vocês sejam abençoados 
em tudo o que fazem para proteger Israel. Imagino que às 
vezes seja difícil orar, por isso fico na brecha por vocês.

Obrigado pela honra de transmitir esses sentimentos 
sinceros de todos vocês aos bravos defensores de Israel 
e pelo apoio dos amigos cristãos de Israel das Nações.



“... vocês edificarão as antigas ruínas; le-
vantarão os fundamentos de muitas gera-
ções e serão chamado reparadores de bre-
chas e restauradores de veredas para que 
o país se torne habitável. ” (Isaías 58:12)

Deus instruiu Isaías a proclamar aos judeus que sua 
adoração externa, oração e jejum, contradizia seus moti-
vos egoístas e desobediência a Deus. Isaías declarou que 
quando alinhavam suas intenções e ações com o coração 
de Deus, Ele responderia às suas orações. Quando se 
concentrassem em abençoar os outros, eles também seriam 
abençoados. Só então eles reconstruiriam as paredes de 
proteção e seriam chamados  de Reparadores  e  Restau-
radores.

nais da ACI começaram a se reunir online, para as reuniões 
mensais de oração dos Atalaias de Israel. Por meio de sua 
intercessão por Israel, eles colocam pedras nas fendas da 
parede de oração e aplicam a argamassa da fé para reforço. 
Alguns representantes relataram encontros semanais em 
suas nações, onde intercederam por Israel. Quer se encon-
trem virtualmente ou pessoalmente, “a oração dos justos é 
poderosa e eficaz” (Tiago 5:16). O apelo para ‘Restaurar o 
Muro’ incentivou outros representantes a organizarem ses-
sões especiais de oração em seus países para fortalecer Israel 
e protegê-la de ataques.

Reparos podem gerar poeira, mas o resultado supera o 
inconveniente. Ao restaurar o muro de oração, enfrenta-
mos o desafio das barreiras linguísticas. Se orar em inglês 
prejudicava as pessoas, nós as encorajamos a orar em sua 
língua nativa para expressarem seus corações livremente. 
Nossas petições são a Deus que entende todas as línguas. 
Recentemente, um irmão orou em português. Mais tarde, 
ele anunciou alegremente que uma irmã que orou após ele 
em inglês, havia orado quase literalmente o que ele aca-
bara de orar! E a irmã não falava ou entendia português. 
Deus confirmou que ouviu nossas orações e nos permitiu 
entender o que orávamos ao fortalecermos o Muro de 
Oração juntos.

Devemos ser como os reparadores do tempo de Neemias. 
“Cada um dos construtores tinha sua espada amarrada 
a cintura enquanto estava construindo ...” (Neemias 
4:18). Prepare-se para batalhas de oração, enquanto esta-
mos restaurando os muros. A ACI está tocando o shofar 
para que os trabalhadores se juntem a esta rede global 
de intercessores por Israel. Para unir-se a estes Repara-
dores e Restauradores, por favor contacte-nos. Sinta-se 
à vontade para enviar sua foto, cidade e país para incluir 
em nosso mapa mundial juntamente co aqueles que estão 
orando por Israel. Deus prometeu abençoar aqueles que 
abençoam Seu povo! ACEITE ESTE CONVITE!

O Departamento de Oração da ACI está reparando 
e restaurando Muros de oração espiritual em Israel. À 
medida que alinhamos nossos motivos e ações com o 
coração de Deus, nós também podemos ser os reparado-
res que Ele planejou. Quando o CFI emitiu o toque de 
clarim para fortalecer a oração em torno de Israel, guer-
reiros de oração de vários continentes responderam. O 
novo mapa mundial em nosso Departamento de Oração 
exibe fotos de alguns membros da nossa equipe global 
de oração. Eles clamam fielmente a Deus em nome de 
Israel. Eles são como os crentes do primeiro século. 
“Todos estes com o mesmo pensamento continuavam 
juntos em oração ...” (Atos 1:14).

Em novembro, as reformas começaram em uma seção 
de nosso Muro de Oração. Os representantes internacio-

Reparadores e 
Restauradores

 Linda orando no Muro das lamentações

 Restaurando muros de oração ao redor de Israel

12 www.cfijerusalem.org

Linda D. McMurray
prayer@cfijerusalem.org

wMUROS DE ORAÇÃO Orando por Israel
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Trazendo Conforto aos Sobreviventes  NÃO OS ABANDONEww

Olga Kopilova
Supervisora
Projeto Não os Abandone
ftn@cfijerusalem.org

A Sombra de 
Suas Asas

“Agora eu posso descansar, sabendo 
que você voltou para casa em segu-
rança. Viverei agora com lembranças 
maravilhosas de nossa visita de hoje. 
Boa noite, Olenka.”

Recebi este texto de Raissa após uma 
visita. Ela sempre me chama de Olenka, 
um apelido agradável para Olga, exa-
tamente como minha avó me chamava. 
Raissa sabe que sua vida é um milagre e 
sempre dá graças a Deus, que a ama, e ela 
também o ama. 

Algumas semanas depois, Raissa me 
mandou uma novamente uma mensa-
gem que dizia: “Olenka, hoje é meu 
aniversário de 85 anos, e é também 
o dia em memória da minha mãe e 
da minha avó. Por favor, diga às 
pessoas como Deus salvou da morte 
certa, uma criança que não conse-
guia salvar a si mesma. Faça com 
que os incrédulos ouçam e acreditem 
no poder de Deus. O Senhor Deus 
Todo-Poderoso está conosco. Todo 
meu amor e abraços.”

Ela conta: “Eu tinha apenas cinco 
anos quando a guerra começou. Lem-
bro-me de ataques aéreos e bombar-
deios, mas eu não estava com medo. 
Eu era apenas uma criança e não 
sabia o que era guerra. Meu pai foi 
chamado para a linha de frente, então 
eu, junto com minha mãe e minha avó 
idosa, tentamos fugir a pé para um 
lugar mais seguro. Infelizmente, era 
tarde demais e, quando voltamos para 
a aldeia, nossa casa estava ocupada 
pelos alemães e minha mãe foi força-
da a trabalhos pesados. 

Era o dia do meu aniversário. A 
polícia chegou às 10 horas, an-
tes do nosso café da manhã e nos 
levou para a delegacia, onde notei 
um homem de terno azul. Ele era 
grande e observava atentamente a 
todos. Todos nós fomos contados e 
enviados para uma cela superlota-
da. Lentamente, as pessoas foram 
desaparecendo. Finalmente, apenas 
10 ou 15 de nós permaneceram. Em 
seguida, eles vieram e nos levaram 
para o jardim abandonado, onde 
muitos cadáveres jaziam espalha-
dos na neve. Ordenaram que nos 
deitássemos e minha mãe segurou 
minha mão, quando o guarda disse: 
‘Mire na cabeça’, e o tiroteio se 

“Eu não morrerei; antes, vi-
verei e contarei as obras do 
Senhor.” (Salmo 118:17).

Raissa e 
sua mãe

Após a Guerra 

Doce reunião, Olga e Raisa

seguiu. Eu não fiquei nem mesmo 
ferida. Talvez meu chapéu com bor-
da de pele tenha me salvado, mas o 
sangue me cobriu. Tentei falar com 
minha mãe e minha avó, virando 
seus rostos para mim com as mãos, 
mas não obtive resposta. Eu disse: 
“Bem, se vocês não responderem, 
eu preciso ir.” Levantei-me e corri 
em direção às luzes, afundando na 
neve profunda. Ninguém queria me 
deixar entrar em suas casas. Final-
mente, abri a última porta e vi o 
homem de terno azul da delegacia! 
Ele me deixou entrar. Seu nome 
era Pavel, a quem eu devo a minha 
vida.”   

Foi um verdadeiro privilégio 
sentar aos pés de Raissa, ouvir seu 
coração, e ser sua voz para aqueles 
que estão dispostos a ouvir. Muito 
obrigado por nos ajudar a alcan-
çar os corações sobrecarregados e 
trazer o conforto e o amor de Deus 
para aqueles que tanto precisam 
durante esses tempos difíceis.

É um verdadeiro privilégio compartilhar com você a 
comovente, porém maravilhosa, história de Raissa.
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por fora com o povo judeu, em vez de serem brandos 
por dentro porque tudo o que possuímos veio deles. 
Não é correto. Deus é o Rei do Universo e Yeshua (para 
os cristãos) é o Rei dos Reis. Deus é nosso Criador. 
Temos que voltar continuamente àquele que nos fez e 
nos criou para obter ajuda diária e libertação de atitudes 
ímpias em relação ao Seu Povo Escolhido. Assim como 
o copeiro chefe do Faraó, que se esqueceu de José (o 
intérprete de seus sonhos), muito da Igreja deixou de 
agradecer a Israel. Deixamos de lembrar! Nossa fé foi 
esculpida, moldada e modelada pela Rocha dos Sécu-
los, e Deus gravou Israel em Suas Palmas. “Eis que te 
gravei nas palmas das minhas mãos; as tuas paredes 
estão continuamente diante de mim ” (Isaías 49:16). 
Como Derek Prince sempre disse: “Temos uma grande 
dívida para com Israel”. Pois eles devem ser amados e 
estimados como a rocha da Torá da qual Nosso Messias 
veio e também nos foi dada.

À medida que as crianças buscam a orientação dos pais, 
precisamos olhar para nossa coluna vertebral, a Torá (as 
Escrituras Judaicas), para respaldar e apoiar o que lemos 
no Novo Testamento. Muitas das expressões idiomáticas 
de Jesus, Suas expressões, parábolas e a base de Seus En-
sinamentos vieram diretamente da Torá. A Torá é a “voz” 
imutável de Deus por trás das palavras. “e ao sonido da 
trombeta, e à voz das palavras, a qual, os que a ouvi-
ram pediram que se lhes não falasse mais” (Hebreus 
12:19). As palavras da Torá são imutáveis; eles nunca 
mudam, assim como Deus nunca muda. Jesus ensinou 
Torá! Precisamos ver isso; nada do que Ele ensinou veio 
do homem. Precisamos ver que Ele estava ensinando a 
Torá à luz de Seu Pai e não das tradições humanas. É 
muito simples - segure-se na Rocha da qual você foi tal-
hado: a âncora, a fonte de proteção e segurança da qual 
o Novo Testamento foi cortado! Na verdade, temos uma 
base segura e sólida como uma rocha!  

- Sharon Sanders - 

Teria sido Abraão, seu pai, e Sara. Isso os teria aju-
dado a permanecer no caminho certo. Eles deveriam 
ouvir a voz de Deus. Eu mesmo devo lembrar que vim 
do coração da América, do estado de Illinois, de uma 
pequena cidade chamada Hartsburg, da qual poucas 
pessoas ouviram falar de sua existência. É essencial que 
todos nós “lembremos” de onde surgimos espiritualmen-
te. Qual é o fundamento sobre o qual podemos descansar 
firmemente? O Cristianismo não nasceu no vácuo da 
desconexão. Ele surgiu conectado ao solo de Israel, à 
Terra da Bíblia e ao povo judeu.

Humanismo Cristão
Ray e eu estávamos ouvindo recentemente um progra-
ma de rádio noturno favorito (Bill Pearce, Nightsounds.
com), e o Sr. Pearce deu a seguinte informação, o que 
me fez parar e pensar. Ele disse: “Se olharmos para trás, 
quando o Cristianismo começou (começou como uma 
seita do Judaísmo e era para ser o Judaísmo de Jesus), 
mas depois se afastou de sua fé materna. O humanismo 
cristão se desenvolveu porque se afastou da rocha desde 
o ponto de partida até nossa posição atual. Ele então 
disse: “O Cristianismo foi para a Grécia, onde se tornou 
uma filosofia. O Cristianismo então foi para Roma e se 
tornou uma instituição. Claramente, foi para o Oriente e 
se tornou um conceito e, finalmente, veio para a América 
e se tornou uma corporação. ” 

Uma rocha é naturalmente sólida. A camada externa da 
terra e toda a crosta terrestre é rocha. Assim como as 
crianças, as rochas podem ficar mais altas, pesadas e 
fortes com as mudanças no solo e na água; no entanto, 
geralmente leva milhares de anos, e como uma casca de 
pão, uma camada externa dura se forma. Acredito que, 
de muitas maneiras, os cristãos se tornaram muito duros 

wESTUDO

“Seja forte e corajoso”
(Deuteronômio 31:6).

O profeta judeu Isaías disse ao seu povo que en-
quanto buscavam a justiça e buscavam o Senhor 
Deus, deveriam olhar para a rocha (e o local) da 
qual foram cortados (talhados).

Rocha da Esperança (Tzur Israel)
DÁ ESPERANÇA!
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Ministério aos Destituidos e Desfavorecidos  FLUXO DE BENÇÃOS w

Como cristãos que receberam de Deus um amor por Israel e pelo povo judeu, 
queremos abençoá-los em Nome do Senhor. Nós atuamos na Terra de Israel 
para trazer conforto e apoio às vidas que se alinharam com as promessas de 
Deus. Nós representamos Jesus como Ele sempre deveria ter sido representa-
do ao longo da história, mas infelizmente, não foi. Isso significa que devemos 
ir a muitos lugares por toda a Terra, e às vezes “para os montes”.

O projeto Fluxo de Bençãos da ACI Jerusalém é muito solicitado para 
ajudar com necessidades legítimas identificadas. Em uma dessas situações 
tivemos o privilégio de apoiar o trabalho de uma organização em Efrat, forne-
cendo equipamentos necessários para mobiliar um clube de jovens. 

A juventude em situação de risco é um sério problema do Estado de Israel. 
Algo muito comum aqui é que os comportamentos de risco entre os adoles-
centes são agravados pelo grande número de novas famílias de imigrantes 
que enfrentam dificuldades para se adaptarem a um novo idioma e sociedade. 
O Departamento de Serviços Sociais de Efrat dirige um clube para jovens do 
ensino médio, para adolescentes com problemas emocionais e de adaptação 
relacionados à família, grupos de pares sociais, desempenho escolar ou abuso 
de substâncias. O clube oferece um ambiente acolhedor, seguro e atencioso, 
onde esses adolescentes podem receber orientação profissional, intervenções, 
serviços de referência e outros suportes apropriados. Infelizmente, com tantas 
pessoas vindas das nações, muitas vezes a bagagem da vida chega com eles. 
Leva tempo para corrigir os comportamentos.  

Através das convocações de Deus, aceitamos convites para construir relacio-
namentos e derrubar as barreiras erguidas, que historicamente têm impedido o 
apoio e as expressões de solidariedade e amor ao povo judeu. 

Nós sabemos de onde vem o nosso socorro - O nosso socorro vem do 
Senhor

Convocações de Deus
para Tocar vidas

“Elevo os meus olhos para os montes: de onde me virá o socorro? O meu 
socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus 
pés vacilem; não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, 
nem dorme o guarda de Israel” (Salmos 121:1-4).” 

Karen Tohon
Supervisora
Projeto Correnteza de Bençãos
streams@cfijerusalem.org

Karen fornecendo equipamentos para o clube juvenil em Efrat

Uma adolescente israelense no clube 
juvenil em Efrat



Estabelecendo uma Casa 
Pacífica de Necessidade 

Em Be’er Sheba, a ACI forneceu 
suprimentos para a jardinagem de 
um novo abrigo para mulheres. Este 
jardim pacífico e tranquilo não terá 
apenas valor estético, mas servi-
rá como parte da cura emocional 
interior de que muitas das mulheres 
que residem na casa precisam, após 
abandono do marido ou situações 
de abuso físico. A guerra espiritual é 
intensa aqui, e muitas precisam obter 
treinamento adicional para melhorar 
a qualidade de vida delas e de seus 
filhos para se curarem de traumas 
emocionais. 

Quero mostrar meu apreço por 
estender nosso apoio a diversas 
culturas ou denominações e geo-
graficamente dentro de toda a terra 
de Israel. Jerusalém é o centro da 
terra e da fé de judeus e cristãos, 
mas os crentes em outras cidades 
também precisam e são essenciais 
para o Deus Pai!

Por favor mantenham a par-
ceria conosco para mostrar a 
natureza hospitaleira e o co-
ração de Deus.  A ACI sempre 
se posiciona a serviço de sua 
população - porque a Bíblia 
nos diz para fazer isso para 
Sua Glória.

Sr. Kim Brunson
Supervisor 
Projeto Primeiros Fruitos
fruits@cfijerusalem.org 

Experimentando o Amoroso cuidado de Deus
“Confiai no SENHOR perpetuamente, porque o SE-
NHOR Deus é uma rocha Eterna.” Isaias 26:4.

Ajudando empresas a co-
meçar

Yosef de Rishon LeZion precisa-
va de ferramentas industriais para 
trabalhar em seu próprio negócio 
com mais eficiência na comuni-
dade. Com a ajuda da ACI, ele 
conseguiu obter os itens essenciais 
necessários para começar. Nosso 
investimento capacitou um chefe 
de família que sofreu uma perda 
devido a um ferimento, COVID e 
guerra espiritual, enquanto coloca-
va sua família de volta no caminho 
para ser totalmente autossuficiente. 

Ele e sua esposa têm em seu lar, 
filhas encantadoras e cheias de fé, 
e mantê-las seguras e incentivadas 
renderá benefícios para um mem-
bro da família da fé em Israel nos 
próximos anos. A ACI tem investido 
por anos na comunidade de cren-
tes ajudando a empresas que estão 
iniciando.  “Outra, enfim, caiu em boa 
terra e deu fruto, que vingou e cres-
ceu, produzindo a trinta, a sessenta e a 
cem por um” (Marcos 4:8).

Jardim em miniatura de aviv

Mãe de Michael Ferramentas de Yosef
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O Senhor Provê: 
Aquele que Resgata

Michael e sua mãe são judeus belgas 
de ascendência judaica marroquina 
que residem em Netanya. Sua mãe 
sofria de um problema cardíaco. Nós 
recebemos o aviso de que ela faleceu 
pouco antes de este artigo ser impres-
so. Nós expressamos sua generosida-
de para com essa família por meio de 
vale-alimentação e auxílio-aluguel. 
Michael perdeu o emprego devido a 
uma lesão nas costas em um acidente 
de carro.  

Antes da Aliyah, sua mãe tinha dois 
restaurantes em Bruxelas, os quais 
ela fechava um dia por semana para 
alimentar os pobres de sua comuni-
dade, então foi apropriado que sua 
casa recebesse o cuidado do Senhor 
através de você, assim como ela 
havia feito durante seus anos como 
dona de um negócio. Embora não 
seja uma prática da ACI, Michael 
estava tão grato que quis se compro-
meter a contribuir pessoalmente com 
o ACI quando retornar ao trabalho. 
Ele não está acostumado a receber 
tão bondosa ajuda!

wPRIMEIROS FRUTOS Encorajando a Família da Fé



Ajudando Judeus Etíopes  ESPERANÇA PARA O FUTUROw

Marcia Brunson
Supervisora
Projeto Esperança para o Futuro
hope@cfijerusalem.org

Estendendo Braços de Esperança

“Seja forte e muito corajoso”       
Deuteronomio 31:6.

À medida que o projeto Esperança para o Futuro da ACI Jerusa-
lém avança neste ano de incertezas, sabemos que nossas mãos 
estão colocadas no arado para sermos amigos mais vigorosos 
de Israel. E estar ao lado de uma visão de “incentivo à excelên-
cia” entre os alunos de origem etíope, ajudando a preencher 
eventuais lacunas na economia ou na educação para esta nova 
geração. Olhando para o quadro geral, vemos a necessidade de 
laboratórios de informática atualizados em centros de absorção, 
laboratórios de tutoria de ciência e matemática, orientação para 
meninas e meninos, laboratórios de inglês e oficinas de valoriza-
ção cultural.

Nos tornarmos os solucionadores é o nosso método! So-
leman, um dos nossos filhos pequenos, tem feito parte do 
programa de tutoria desde 2017, no Pardes Katz em Bnei 
Brak, Ele tem um belo sorriso, junto com um coração dis-
posto a aprender, foi recentemente aceito em um programa 
de ciências de alto nível. Soleman, um aluno que aos nove 
anos não sabia escrever o alfabeto! Os tutores voluntários de 
Rachel trabalham com cada criança, e os serviços especiais 
de tutoria têm um custo extra. Foi necessária uma ajuda 
excepcional para colocá-lo onde está hoje. O Projeto Espe-
ranca para o Futuro foi parte integrante de seu sucesso por 
meio de doações financeiras de nossos apoiadores. Vemos a 
esperança da visão e acreditamos que estamos investindo no 
próximo, médico, cientista técnico ou advogado etíope, já 
que atendemos às suas necessidades agora. Desde já, obri-
gado por seu apoio contínuo neste novo ano, enquanto nos 
unimos para fazer a diferença na comunidade etíope.
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O novo ano de 2021 traz uma nova espe-
rança e encorajamento para os etíopes da 
etnia Falasha Mura, que foram aptos para 
imigração para Israel. Desde 2015, apenas 
2.000 dos mais de 14.000 indivíduos aten-
diam aos critérios da política de imigra-
ção, de ter uma família que já havia con-
cluído o processo de Aliyah para a terra de 
Israel.
 
Nós celebramos com a Operação Tzur Yisrael (Rocha 
de Israel)! Muito esforço foi despendido para pre-
parar os imigrantes na Etiópia para estratégias de 
processo para ajudar a fortalecê-los para saber o 
que esperar e como assimilar. Embora o processo de 
integração seja desafiador, os Centros de Absorção 
fazem o possível para receber os recém-chegados e 
transferi-los para a sociedade. Ainda assim, é verdade 
que, em última análise, o imigrante individual terá 
que assumir a responsabilidade de fazer a sua parte. 
“Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetua-
mente a sua presença” 1 Crônicas 16:11.
                                                                     
Dando Boas Vindas ao “Novo Olim” 
Trezentos etíopes foram recebidos em Israel no final de 
dezembro passado, juntando-se aos 219 que entraram no 
país no início de dezembro e a um grupo que chegou em 
junho passado. A Ministra das Integrações, Prina TaMano 
Shata, deu as boas-vindas aos novos Olim e citou: “Que 
alegria começar 2021 desta forma!”. O Primeiro-Ministro 
Netanyahu afirmou que esta é “uma clara cena de Sio-
nismo”. Isso dá ao Projeto Esperança para o Futuro uma 
excelente oportunidade de arregaçar as mangas e apoiar 
essa comunidade e ajudá-la nesse processo de integração. 
Desta forma, estamos vendo e participando do cumpri-
mento de profecias para esta terra. 
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Recursos
Publicações 
Mantendo Você Informado

Localizado no coração de Jerusalem, Locali-
zada no coração de Jerusalém, nossa dedicada 
equipe de mídia está sempre trabalhando para 
trazer a você as últimas novidades da Terra 
Santa. Nossa esperança é que a Verdade flua 
de Sião, para manter o corpo do Messias entre 
as nações informado e conectado a Israel.

Os esforços de nossa equipe de mídia estão na 
forma de publicações mensais, como a Carta 
de Oração dos atalaias, que vai a multidões em 
todo o mundo, fornecendo o combustível neces-
sário para a oração de intercessão referente a 
Israel e seu povo.

wMÍDIA ACI  Enviando Luz para as Nações

Levantando a Barra traz ensinamentos para a Igreja das nações com uma perspectiva hebraica. 

Nossa Carta dos Muros de Oracão destaca áreas geográficas de Israel que precisam de 
oração intercessória

Insights de Notícias ACI traz uma perspectiva bíblica para as manchetes de hoje. 

Por favor junte-se a nós se inscrevendo nos nossos canais e publicações. Você pode participar ativamente 
encorajando seus amigos, família e especialmente sua igreja a fazer o mesmo. Estas publicações são dis-
tribuídas no YouTube, Facebook, Instagram no nosso website, www.cfijerusalem.org. Não deixe 
de visitar.  

                                                                                                          Departmento de Mídia da ACI

Inscreva-se para receber 
nossos boletins mensais

email: media@cfijerusalem.org

Portões de Jerusalem 
Calendário Bíblico 

2020 - 2021
“Nossos pés estão estão posicio-
nados dentro  dos seus portões O 
Jerusalem” Salmo 122:2. 

NOVO

Faça o seu pedido : www.cfijerusalem.org/
Order/Products/Calendar



Ajudando Novos Imigrantes PORTÕES ABERTOSw
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Tiina Danilevski
Supervisora
Projeto Portões Abertos
gates@cfijerusalem.org

Open Gates Department

Lena com  os braçõs cheios de bençãos

Apesar das dificuldades de 
uma pandemia global, e jun-
to com as restrições opera-
cionais impostas, o projeto 
Portões Abertos da ACI con-
tinua a ser uma bênção para 
novos imigrantes e pessoas 
necessitadas. 

Finalmente recebemos um con-
têiner cheio de roupas usadas de 
alta qualidade da H.E.L.P. Interna-
cional. A nova remessa nos per-
mite sustentar muitos indivíduos e 
famílias que estão começando sua 
nova vida na Terra de Israel, mas 
podem estar lutando com oportuni-
dades de renda. Como Cristãos das 
Nações, é lindo podermos mostrar 
amor ajudando de forma prática a 
diferentes famílias. 

Tatiana veio a Israel em janeiro 
de 2020 com um programa exclu-
sivo para jovens adultos. Devido à 
situação da coronavírus, ela deci-
diu se tornar uma cidadã de Israel 
assim que o programa terminasse. 
Tatiana não trouxe todas as suas 
roupas para Israel, pois planejava 
fazer Aliyah do Brasil no futuro. 
Agora ela estava em necessidade. 
Sem nenhum parente aqui; no 
entanto, novos amigos da escola de 
línguas lhe contaram sobre o Cen-
tro de Distribuição da ACI de Jeru-
salém. Tatiana já nos visitou duas 
vezes e ficou muito feliz em rece-
ber itens úteis. Ela está terminando 
o curso de hebraico e procurando 
emprego. Seus pais estão muito 

felizes com sua decisão ousada 
de se mudar para Israel, de fazer 
Aliyah. Além de ter mais oportuni-
dade de emprego em Israel, Tatiana 
explica: “A melhor coisa em Israel 
é a segurança! Posso sair à noite 
sem medo, aqui eu não preciso ter 
medo.” Que o Senhor abençoe esta 
jovem com Sua segurança e graça.
.
Lena wnasceu na Rússia e co-
nhecia suas raízes judaicas desde 
a infância. Sua família não era 
religiosa, mas manteve algu-
mas tradições; comer pão ázimo 
durante a Páscoa e donuts fritos 
e panquecas de batata durante 
a festa de Chanucá. Depois da 
sexta série, Lena queria estudar 
na escola judaica em sua cidade 
natal, Kazan. Foi interessante para 
ela obter mais conhecimento sobre 
a fé e as tradições judaicas. Ela 
também teve a oportunidade de 
estudar hebraico em uma excelente 
escola. Até novembro de 2017, ela 
viveu uma vida tranquila e me-
diana com o marido e a filha. De 
repente, seu marido, Dima, que 
não tinha raízes judaicas, decidiu 
que eles se mudariam para Israel. 
Lena estava pronta e, em janeiro 
de 2018, eles receberam permissão 
para se mudar. Três meses depois, 
eles começaram sua nova vida em 
Be’er Sheva. “Os primeiros meses 
pareciam férias”, explica Lena. 
“Pessoas novas e interessantes 
de diferentes países ao seu redor! 
Estávamos hospedados em um 
centro especial para imigrantes e 

estudamos hebraico juntos.” Ainda 
mais emocionante foi a notícia de 
que Lena engravidou uma semana 
depois de se mudar para Israel. Há 
anos eles desejavam ter mais filhos. 

Lena já visitou nosso Centro de 
Distribuição quatro vezes. “Vo-
cês têm sido uma grande ajuda 
para nossa família.” Ela diz. “Não 
tivemos que comprar muitas roupas 
para nós mesmos durante esses 
primeiros anos aqui e, para nosso 
bebê, compramos apenas 2 ou 3 
itens. As outras coisas nós ganha-
mos de vocês ...

…Muito obrigada pelas roupas.” 

Lena e sua família moram em 
Netanya, onde ela trabalha en-
quanto seu marido cuida de seu 
filho pequeno. A filha deles ainda 
sente falta dos avós e da terra natal 
anterior, pois às vezes é mais difícil 
para uma criança fazer Aliyah do 
que os pais. Que o Senhor guie o 
caminho deles e abençoe esta famí-
lia preciosa!

 

Obrigado 
Pelas 
Roupas!  

“Deus é capaz de lhes conceder todo tipo de bênçãos, para que, 
em todo tempo, vocês tenham tudo de que precisam, e muito 
mais ainda, para repartir com outros.” (2 Corinthians 9:8).

Inscreva-se para receber 
nossos boletins mensais

email: media@cfijerusalem.org



wSALÃO DE NOIVAS  Ajudando Noivas Judias a Planejarem seus casamentos

SALÃO DE NOIVAS

O Salão de Noivas da ACI em Jerusalém, tem atendido noivas e noi-
vos de diferentes origens desde o início dos anos 1990, com tantas belas 
histórias para compartilhar. Embora atualmente seja um desafio planejar 
casamentos aqui em Israel, estamos sempre prontos para dar lindos vesti-
dos de noiva para aqueles que cumprem as promessas de Deus de morar na 
Terra de Israel. Oremos para que muitos israelenses sejam abençoados 
para começare novas famílias neste ano.   

A história de Lara
Uma dessas belas histórias é a de Lara, que, aos 18 anos, se mudou do 
Cazaquistão para Israel. Em 1995, depois de viver em um kibutz traba-
lhando e aprendendo hebraico, ela teve a oportunidade de estudar música. 
Graças aos estudos anteriores, ela se matriculou na Academia de Música 
de Jerusalém. Mais tarde, ela se casou e Deus abençoou a jovem família 
com uma menina. Tempos depois, o marido de Lara desejou trabalhar no 
exterior e deixou Israel abandonando sua família. Por meio dessa perda 
e tragédia, Lara encontrou fé no Deus de Israel. Seus pais já haviam se 
mudado para a Israel e ajudaram muito a filha e a neta. Deus abençoou 
Lara com um bom trabalho, ela estava disposta a servir ao Senhor e 
cresceu em sua fé. Anos se passaram. Lara orou por um marido piedoso. 
Quando sua filha tinha 16 anos, Lara virou uma nova página em sua vida. 
Ela conheceu Doron em sua congregação, e eles passaram a se conhecer. 
Logo Lara entendeu que eles pretendiam ser mais do que amigos.

Doron nasceu no Texas, EUA, fez Aliyah quando jovem em 1992. Ele 
teve uma boa educação e trabalhou em Israel. Doron orou sobre a von-
tade de Deus para sua vida e, enquanto esperava no Senhor e queria ter 
certeza, ele finalmente encontrou aquela que o Senhor havia preparado 
para ele. Ele não esperou muito para pedir a mão de Lara. Ela concordou 
e eles começaram a planejar o casamento. Certa manhã, Lara visitou o 
Salão de Noivas da ACI. Ela rapidamente encontrou um lindo vestido e 
joias, enviadas por cristãos das nações. Ela também me convidou para o 
casamento deles. Foi um grande prazer participar da cerimônia na Cidade 
Velha de Jerusalém. Lara estava uma noiva brilhante e Doron era o noivo 
mais feliz de todos os tempos. Foi uma celebração muito bonita e glorifi-
cou o Senhor de Israel em muitos corações naquela noite.

“Confia no Senhor e faze o bem; habita na terra e alimenta-te 
da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu 
coração.” (Salmos 37: 3-4)

Fidelidade Contínua de Deus

Tiina Danilevski
Supervisora
Projeto Salon
bridal@cfijerusalem.org

Lara e Doron
Lara com o seu perfeito vestido de noiva
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Paul the Jewish Theologian Brad H. Young

Revela Saulo de Tarso como um homem que, embora rejeita-
do na sinagoga, nunca realmente deixou o judaísmo. O autor 
Young discorda das noções de longa data de que o helenismo 
foi o contexto com mais influências nas comunicações do 
Evangelho de Paulo. Essa noção distorcida levou a interpre-
tações amplamente divergentes dos escritos de Paulo.

Online 
Book Store

RECURSOS EDUCACIONAIS
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Esses recursos educacionais revelam a verdade sobre a relação entre 
Israel e a Igreja de acordo com as escrituras bíblicas.

Cup of Salvation 
Rabbi Pesach 
Wolicki 
Uma poderosa jor-
nada pelos Salmos 
de Louvor do Rei 
Davi é um estudo 
cuidadoso do 
texto hebraico ori-
ginal dos Salmos 
113-118, também 
conhecido como 
o “Hallel”, nos 
levando a uma jor-
nada de louvor e 
adoração por tudo 
o que Deus faz em 
nossas vidas. 

Beauty of the 
Hebrew Language 
Nathalie 
Blackham

O interesse de 
Nathalie por 
Israel começou 
em 1997, quando 
ela começou a es-
tudar e investigar 
intensivamente as 
raízes hebraicas 
da Igreja. Isso a 
levou a ensinar e 
explicar o signifi-
cado e as mara-
vilhas das letras 
hebraicas por 
meio da televisão 
e conferências. 

Appointment 
in Jerusalem  
Derek & Lydia 
Prince
Esta é a fascinan-
te história real 
de uma jovem 
professora e sua 
busca corajo-
sa para saber a 
vontade de Deus 
para sua vida. Na 
busca de Lydia 
Prince por Deus 
e pelo propósito 
de sua vida, ela é 
levada a Jerusa-
lém, onde aprende 
o poder da oração 
e experimenta 
muitos milagres 
de provisão e 
proteção 

My House Shall be 
a House of Prayer  
Lance Lambert 
Nunca houve um 
tempo em que 
oração e intercessão 
eficazes pudessem 
ser mais estratégi-
cas, mais necessá-
rias e mais essen-
ciais do que agora. 
Em relação ao re-
torno do Senhor e 
os eventos que o 
precedem, Ele nos 
disse enfaticamente 
para vigiar e orar, e 
suplicar a Ele.

Sitting at the 
Feet of Rabbi 
Jesus
Ann Spangler & 
Lois Tverberg 

É 30 DC. E você 
está estudando 
com o maior 
Rabino de todos 
os tempos. Como 
seria viajar de 
volta ao primeiro 
século e sentar-se 
aos pés do Rabino 
Jesus como um 
de seus discípulos 
judeus?

Para adquirir esses 
livros inspiradores e 
outros recursos, visite 
www.cfijerusalem.org
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“De todos os lados somos pressiona-
dos, mas não desanimados, ficamos 
perplexos, mas não desesperados” (2 
Corinthians 4:8).

O mercado de Jerusalém (“shuk” em hebraico) se 
tornou um lugar muito diferente. Há menos lojas 
abertas no momento. Eu senti que toda a atmosfera 
está mudando, e há algo muito triste nisso. Talvez 
porque construí relacionamentos com alguns dos 
lojistas, percebo que eles devem estar desempre-
gados novamente. Para alguns comerciantes, é a 
única renda de toda a família.

No entanto, um açougue que permaneceu aberto 
parece continuar indo bem. É uma loja familiar. Os 
pais, com seu filho adolescente, administram a loja. 
Quando perguntei ao filho sobre isso e comentei 
sobre a alta qualidade do produto que eles carrega-
vam, ele não hesitou em me dizer que era tudo por 
causa de sua mãe e de seu pai. De manhã, geral-
mente são os três trabalhando. À tarde, normalmen-
te é o filho e outro jovem que o ajudam. Sempre 
que passo, eles me reconhecem e ficam sempre 
felizes em me ver. E embora não possamos mostrar 
nossos sorrisos (por causa da cultura), estou apren-
dendo a sorrir com meus olhos e minha voz. 

Diz-se que “Às vezes, o menor passo na direção 
certa acaba sendo o maior passo da sua vida”. 
Meus sapatos são feitos para caminhar e, quan-
do caminho, oro e, quando oro, coisas aconte-
cem. Por favor, mantenha as pessoas do “Shuk” 
em suas orações; eles precisam estar de volta 
aos seus locais de trabalho. Deus o abençoe por 
orar por eles e por mim enquanto estendo a mão 
e toco aqueles que estão no “shuk” de Jerusa-
lém.

Lee Williams
Chefe de Cozinha
Voluntário da ACI Jerusalém

O “Shuk” Durante a Covid: 
Fechado Mas Não Desativado!

wEM JERUSALEM



A quem você está apoiando? 
Um dos Ministérios Cristãos Pioneiros de Israel

.... estávamos aqui como os primeiros cristãos a fazer 
visitas domiciliares aos sobreviventes do Holocausto.
... fomos um dos primeiros ministérios a estabelecer 
contato com as bases das Forças de Defesa de Israel, 
construindo laços fortes.
... estávamos aqui quando o terrorismo atingiu o 
sul de Israel e fomos um dos primeiros na região a 
começar a construir relacionamentos.
... estivemos aqui para dar as boas-vindas a mais de ¼ 
milhão de imigrantes russos.
... estamos entre um grupo especial de construção de 
relacionamento com rabinos judeus ortodoxos.

Doações: www.cfijerusalem.org

A M I G O S  C R I S T Ã O S  D E  I S R A E L  -  J E R U S A L É M

“O Espírito do Senhor Soberano está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para levar boas-novas 
aos pobres. Ele me enviou para consolar os de coração quebrantado...” (Isaias 61:1).

... mantemos o único Salão de Noivas Cristão em 
Jerusalém.
... estávamos aqui quando os judeus etíopes viv-
iam nos primeiros centros de absorção e carava-
nas.
... estivemos aqui para ajudar pastores e congrega-
ções em Israel juntamente com os crentes neces-
sitados
… estivemos aqui para ajudar os pobres e neces-
sitados de muitas profissões.
... viemos para curar as feridas e curar os quebran-
tados de coração.
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Você Vai Nos Ajudar a 
Compartilhar Amor de Deus? 

Que sempre deveria ser compartilhado.
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gunto onde estão as vozes dos líderes no Ocidente, 
na Europa e em todo o mundo? Aqueles que sofrem 
perseguição na China, Hong Kong e vários países do 
Oriente Médio hoje são os que se manifestam. Hoje 
recebi uma manchete escrita por Jan Markell, um 
líder cristão respeitável, falando sobre “Os púlpitos 
estão silenciosos”. Acredito que somos chamados no 
ACI de Jerusalém para fornecer ensinamentos profé-
ticos aos nossos maravilhosos amigos e apoiadores 
nas nações em “um momento como este”. 

Enquanto houver lamento de ensino bíblico sólido no 
meio de um tempo de profecia como nenhum outro e 
um futuro à frente que precisa de oração e compreen-
são, especialmente quando se trata de Israel e da Igre-
ja, continuaremos a fornecer o que Deus nos fornece 
por comida na “época certa” para você. Embora não 
tenhamos todas as respostas, sabemos que Deus está 
restaurando Seu povo, restaurando todas as coisas 
e construindo uma estrada para Sião. Os seguidores 
de Jesus precisam entender a “rocha da qual foram 
esculpidos” e que o Senhor nunca permitiu que nos 
separássemos de Seu povo eleito e que a compreen-
são espiritual (alimento para nossas almas) é agora 
mais crítica do que nunca. Vamos ouvir as palavras 
do Mestre, Jesus, nos chamando para “vir tomar o 
café da manhã” com Ele e aprender tudo sobre a res-
ponsabilidade da Igreja para com Israel durante estes 
tempos precários e talvez, até mesmo o “início das 
dores”. O alimento da Palavra de Deus está pronto 
para consumo, e todos os que passam fome recebe-
rão sua porção onde não mais terão fome de ensino. 
Depois de ter comido, por favor, passe adiante e “ali-
mente outras ovelhas”. Deus abençoe todos vocês.

- Sharon Sanders -

Jesus lhes disse: 
“Venham tomar café da manhã”.

(John 21:12).

wESTUDO PARA LÍDERES

Momentos proféticos na história
Essas Escrituras entrelaçadas e relacionadas se juntam 
à medida que Ele enfatiza e sublinha a importância 
da liderança espiritual e as responsabilidades que ela 
carrega consigo. “Quem é, pois, o servo fiel e pruden-
te, a quem o senhor confiou em seus conservos para 
dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado 
aquele servo a quem seu senhor, quando vier, achar 
fazendo assim. Em verdade vos digo, que lhes con-
fiará todos os seus bens”. (Mateus 24: 45-47). Essa 
conversa foi feita para chamar a atenção deles para a 
voz dos pastores em tempos proféticos da história. 

A chave aqui é ver que Jesus os está convidando para 
tomar o café da manhã e “comer” comida. Então, 
Ele articula ao ensiná-los a importância do “alimen-
to” espiritual... alimentar os cordeiros, cuidar das 
ovelhas. Em Mateus, Ele falou sobre servir comida. 
“Quem é, pois, o servo fiel e sábio, a quem seu se-
nhor constituiu governante de sua casa, para lhes dar 
de comer no tempo devido?” O servo que servisse 
comida na hora certa seria recompensado. Eu me per-

Em meu devocional matinal, o convite de Jesus aos 
Seus discípulos no Mar da Galileia, uma manhã após 
Sua ressurreição, significa muito para minha alma, 
pois me lembrei de como Ele começou a questionar 
Simão Pedro (Shimon Petra, seu verdadeiro nome 
hebraico), se ele O amava. Ele fez a mesma pergun-
ta três vezes a Pedro e tenho certeza de que Pedro 
estava começando a se perguntar por que estava 
sendo abordado pelo Mestre três vezes; no entanto, 
acredito que esse relato do café da manhã naquela 
manhã à beira-mar era para nos dizer exatamente 
o que Jesus quis dizer com sua resposta a Simão 
Pedro: “Apascenta as minhas ovelhas... apascenta 
as minhas ovelhas... apascenta as minhas ovelhas” 
(João 21:15, 17-18).
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A FAMILIA ACI DAS NAÇÕES

ACI Jerusalém

Nicolene, Assistente de rep-
resentantes internacionais 
da ACI pronta para servir! 

É um privilégio escrever para você daqui de Je-
rusalém. Enquanto o Departamento Internacional 
estava decolando, também recebeu um novo vi-
sual com um presente que recebemos da Améri-
ca, este lindo e gigantesco mapa do mundo.

Quando olho para o mapa e vejo todos os países 
representados, sinto um grande aperto no coração. 
Vejo do Canadá, Estados Unidos, México, Brasil, 
Holanda, Grã-Bretanha, Polônia, Alemanha, 
França, Suíça, Índia, Taiwan, Bulgária, China, 
Japão, Hong Kong, Bélgica, África do Sul, Sri 
Lanka, Austrália, Papua Nova Guiné, até a Nova 
Zelândia, etc. Esta escritura vem à mente; “Então, 
profetizei segundo me fora ordenado; enquanto eu 
profetizava, houve um ruído , um barulho de os-
sos que batiam contra ossos se se ajuntavam, cada 
osso ao seu osso” Ezequiel 37: 7. Junto com esses 
países e representantes piedosos, a mensagem 
está sendo transmitida a Israel e ao mundo crente. 
A profecia bíblica está sendo cumprida diante 
de nossos olhos. O Reino vindouro de Deus está 
próximo. Esses ossos estão se juntando e fazendo 
barulho, proclamando a obra de Deus.

Um despertar está ocorrendo na terra para 
aqueles que têm ouvidos para ouvir. Queremos 
aprimorar nosso centro de recursos para con-
tinuar ensinando aos cristãos sobre o papel de 
Israel em ajudar a igreja a retornar ao seu fun-
damento bíblico. Não podemos conseguir isso 
sem cada representante e cada um de vocês. 
ACI possui ensinamentos atemporais e valio-
sos de Sharon e Ray Sanders, que tem servido 
a Israel e seu povo. E também de alguns dos 
mais destacados estudiosos da Bíblia de nosso 
tempo: Derek Prince, Lance Lambert e Dwight 
Pryor. Esses ensinamentos deram e ainda estão 
dando vida a esses ossos barulhentos... “Disse-

me ele: Profrtiza a esses ossos e dize-lhes: 
Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim 
diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que 
farei entrar o espírito em vós, e vivereis. E 
sabereis que eu sou o SENHOR” Ezequiel 
37: 4-6.

Que privilégio para mim estar viva e trabalhar 
com esses representantes! Nós abraçamos o 
movimento/ruido do coração de Deus penetrar 
em nosso ser e ser uma voz no deserto, prepa-
rando um caminho para o nosso Rei que virá 
em breve.

Nicolene Swartz



CFI FAMILY OF NATIONS

Quando o evento “Luz 
nas Trevas” da ACI do 
Reino Unido, no You-
Tube, foi apresentado 
a nós, imediatamente o 
enviamos para nossos 
representantes ACI em 
todo o mundo. O primei-
ro a responder e divul-
gar o assunto foi nosso 
novo Representante Krzysztof Koc, da Polônia. Ele 
começou imediatamente a trabalhar na lista de con-
tatos da Polônia, enquanto localizava poloneses que 
falam inglês. No entanto, ele deu um passo adiante e 
traduziu o evento para o idioma polonês nativo.

Após o evento apresentado, Krzystof recebeu esse 
feedback; “Achamos este material muito importan-
te e significativo. Fomos tão tocados ontem, que 
ficamos online com nossa Igreja até tarde da noite.” 
Bom trabalho! Obrigada. Krzysztof também recebeu 
pedidos de comunidades judaicas para receber o 
evento que ele traduziu.

Sua agenda está lotada à medida que aprofunda seu 
conhecimento sobre Israel por meio de um estudo 
bíblico recomendado em Jerusalém. Ele está tão 
animado com seu novo papel e seus estudos que até 
esquece de dormir!

Contact: Krzysztof  Koc
Email: krzysztof.koc@gmail.com

Novo representante ACI na Polônia 
espalha a palavra sobre Israel!

ACI Polônia

ACI Canadá

ACI Nova Zelândia

Vinte e oito anos atrás, os 
McLeod’s deixaram a Nova 
Zelândia para servir a ACI em 
Israel. Ao voltar para casa, logo 
descobri que não havia muita 
informação vinda da Igreja para 
ajudar o estudante bíblico que 
pesquisava sobre Israel. 

Como eu ainda estava representando a ACI e tendo vivido 
e trabalhado em Israel, ficou claro que as Festas tinham 
um papel importante na compreensão de nossa salvação e 
como devemos nos comportar como crentes e seguidores de 
Yeshua. Fiquei surpreso como elas falaram sobre a colheita 
final com o retorno do Senhor. A partir daí, foi escrito meu 
livreto, Our Lost Heritage, (Nossa Heranca Perdida) . Agora 
abri um canal no YouTube para ensinar nossas raízes he-
braicas. Os ensinamentos encontrados neste livreto foram 
usados pela JOCUM para evangelismo fora da Noruega e em 
ministérios de prisão aqui na Nova Zelândia. Ele foi traduzi-
do para vários idiomas. Agora eu oro para que possa ajudar 
em muitas outras áreas a ensinar sobre a beleza da Palavra 
de Deus e nos preparar para o maravilhoso dia do Senhor, a 
volta do Senhor. 

Contact: Dennis McLeod
Email: dpmcleod2@icloud.com

As festas têm um pa-
pel no cristianismo

Dennis McLeod no Me-
morial do Holocausto em 
Hamilton, Nova Zelândia

Krzysztof  Koc
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Fortalecendo Nossos 
Amigos Canadenses

ACI no Canadá abrange as cinco 
províncias de Saskatchewan, Al-
berta, British Columbia, Manitoba, 
Ontário e o Território de Yukon. 

Boas-vindas a Elaine Newman, Representante da ACI 
no Canadá! Elaine representou o Rev. Smith em Jeru-
salém durante as conferências da ACI e já está familia-
rizada com a nossa visão. 

Nosso muito obrigado ao Rev. Ken e Ilene Smith por 
seus anos de serviço como diretores a ACI-Canadá. 

“É uma honra ter sido nomeado pela ACI Jerusalém 
para supervisionar o trabalho contínuo dos Amigos 
Cristãos de Israel em todo o Canadá. Temos muito 
potencial para alcançar nossos irmãos e irmãs cana-
denses com os ensinamentos da ACI Jerusalém; fazer 
parceria com um ministério pioneiro em Jerusalém 
enquanto eles continuam a derrubar muros, construir 
relacionamentos e preparar o caminho para o Se-
nhor em Israel. Estamos procurando por parceiros de 
oração aqui, distribuidores da revista ACI, divulgando 
os ensinamentos de nosso cofundador em Jerusalém a 
respeito de Israel e da Igreja e muito mais. Sintam-se à 
vontade para entrar em contato comigo”

Contact: Elaine Newman
Email: enewman210656@gmail.com

Elaine Newman



Entre em contato com o representante da ACI no Brasil: acisraelbrasil@gmail.com

ACI REINO UNIDO
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Luz nas Trevas - ACI Reino Unido 
Memorial do Holocausto 2021

No domingo, 24 de ja-
neiro de 2021, a ACI do 
Reino Unido organizou 
um evento especial em 
Memória do Holocaus-
to chamado ‘Luz nas 
trevas.’ Em circunstân-
cias normais, teríamos 
nossos Links Regionais 
da ACI-Reino Unido e 
Links da Igreja promo-
vendo cultos simultâne-
os em vários lugares do 
Reino Unido, entretanto, 
a Covid-19 nos forçou a 
planejar com antecedência e a fazer um evento Memorial 
no YouTube. Como parte da introdução, David Soakell, 
declarou: “Nunca foi tão necessária, a importância da 
lembrança do Holocausto, como nessa época em que o 
antissemitismo está tão forte quanto era na década de 
1930. 

A necessidade de ensino sobre a perseguição nazista e o 
Holocausto é vital. Porque a falta de conhecimento aumenta 
a intolerância; a falta de conhecimento aumenta o antisse-
mitismo e a falta de conhecimento aumenta a negação do 
Holocausto”. Em seguida, o presidente-executivo da ACI 
Reino Unido, Jacob Vince, deu as boas-vindas a todos e de-
clarou: “Que possamos nos lembrar e aprender juntos agora 
e, em todas as gerações, e assim trabalhar para garantir que 
o antissemitismo em todas as suas formas tenha sua devida 
morte e seja substituído a luz da vida e da esperança.”

A palestrante principal foi a Dra. Susanna Kokkonen, que 
possui um PhD em Estudos do Holocausto pela Univer-
sidade Hebraica de Jerusalém, trabalhou no Yad Vashem 
em Israel por mais de dez anos. Sua palestra explorou os 
eventos que levaram ao Holocausto; eventos durante ele, 
e as memórias que se seguiram a esse momento trágico 
da história. Susanna encerrou sua palestra sobre “nossa 
responsabilidade” com essa questão hoje. Falando sobre 
a IHRA (sigla em inglês para Aliança Internacional em 
Lembrança do Holocausto), Dra. Kokkonen afirmou: “Jus-
tiça social e direitos humanos são valores em que acredi-

tamos, são coisas que são muito importantes e, depois de 
Auschwitz Birkenau, temos que nos definir e temos que 
definir como nos sentimos sobre certas coisas, mas infe-
lizmente, muitas vezes justiça social e direitos humanos 
são usados contra a única democracia no Oriente Médio 
(Israel). O que isso significa é que, na arena internacio-
nal, Israel é rotineiramente acusado de violações dos 
direitos humanos, enquanto seus vizinhos e outros países 
ao redor do mundo são ignorados. Isso é muito, muito hi-
pócrita. Mostra um duplo padrão, e isso também faz parte 
da definição do IHRA, é antissemita”.”

Também foi exibido um filme de nosso escritório da 
ACI em Jerusalém. A coordenadora do projeto ‘Não os 
abandone’, Olga Kopilova, compartilhou sua experiência 
de como ela tem a posição privilegiada de estar ao lado 
de preciosos sobreviventes do Holocausto. Como equipe, 
eles são abençoados por poderem trazer amor, conforto e 
presentes. Olga compartilhou: “Com o passar dos anos, 
construímos uma amizade profunda, uma relação de 
confiança, construímos as pontes e, agora, quando vamos 
até eles, vamos visitar nossas famílias, não vamos apenas 
para visitar amigos, vamos para visitar nossos parentes 
e recebemos isso do lado deles também” Falando sobre 
como Olga e a ACI de Jerusalém recebem telefonemas 
desses sobreviventes, ela afirmou que muitas vezes eles 
expressam sua gratidão: “Uma senhora disse: “O cartão 
de aniversário que você me enviou com palavras de ora-
ção trouxe a presença de Deus para o meu dia e na minha 
vida”.  A oração incluía o Salmo 139... é o que preci-
samos hoje para que saibam que o Deus de Israel - seu 
Abba - os ama. Ele os conhece pelo nome, ele quer ouvir 
o que seus corações querem compartilhar com ele ... 
Quando eles ouvem de nós um anúncio de que estaremos 
em breve para visitá-los, eles se alegram, eles têm algo 
pelo qual ansiar. Eles contam os dias... eles veem o amor 
de Deus. Muitos deles estão dizendo, “você nos aponta 
para Deus. Suas orações significam muito para nós” e 
quando partimos, eles têm algo bom em que pensar. Eles 
se lembram de cada palavra. Eles se lembram de nossas 
orações... Como podemos compreender a dor e a triste-
za de seus corações? Mas podemos levar o conforto e o 
amor de Deus para suas casas..”

Outras Áreas do Evento Memorial

Em outras áreas do evento Memorial mostramos filme, 
música, arte e poesia conforme lembramos e permitimos 
que muitos aprendessem mais sobre esse momento trági-
co da história – sobre o qual ninguém deveria esquecer. 



Jovens da Academia de Futebol visitam Auschwitz

Reflexão e oração - Julia

Ouvindo uma mensagem do Holocausto

David Soakell (Administrador e correspon-
dente de mídia da ACI Reino Unido) 

Contato: Jacob Vince CEO
Email: info@cfi.org.uk

Fizemos a pergunta: “Como podemos ensinar aos jovens 
lições do Holocausto?” Em seguida, mostramos uma área 
importante do trabalho do fundo educacional do Holo-
causto, quando os jovens do Norwich City Futebol Clube, 
Manchester City Futebol Clube e Middlesbrough Futebol 
Clube, foram inspirados por sobreviventes do Holocaus-
to que compartilharam suas histórias durante uma visita 
a Auschwitz. Sua resposta e apreciação foram visíveis. 
Carys Dalton, Gerente do Norwich City declarou: “Atra-
vés de um livro ou filme é possível aprender muita coisa, 
mas eu acredito que ver tudo isso realmente aumentou a 
compreensão deles, e os ajudou a entender a gravidade 
do Holocausto.” Harvey - um jovem jogador do Norwich 
City declarou: “Acho que é uma oportunidade única na 
vida, me sinto muito privilegiado por ter recebido essas 
informações e por estar aqui para ver como eram as coi-
sas durante o Holocausto.” Orem por essa geração mais 
jovem em relação a esta questão difícil.  

Continuando com o tema de envolver a geração mais 
jovem, Felicity Day, de 14 anos, leu um poema retirado 
de “Crimes Against Humanity” (Crimes Contra a Hu-
manidade), um compilado de canções e poemas escritos 
por David Soakell. O poema, chamado ‘Querida Kitty’ 
foi uma homenagem a Anne Frank. David compartilhou 
uma versão editada de “Helen’s Story” (História de 
Helena) - uma sobrevivente do Holocausto que era uma 
querida amiga de David e Julia Soakell. Em seguida, 
um filme também foi exibido de Ilana Yahav - uma 
Artista de Areia. Quando perguntamos a Ilana se poderí-
amos usar seu curta-metragem, ela escreveu: “Sinto-me 
abençoada por você ter escolhido minha arte como parte 
do memorial do Holocausto. Seria uma grande honra!” 
Ilana afirma: “Desenhar na areia o período mais horrí-
vel da história judaica é um privilégio misturado com 
grande dor. Estou diante da minha mesa de areia com 
as mãos trêmulas, meu coração batendo forte, sabendo 
como sempre soube por toda a minha vida, que estive lá 
com eles sempre em meu coração e em minha alma.”  

O Holocausto é um dos eventos mais graves da história hu-
mana. Seis milhões de judeus inocentes, cujo único crime 
foi nascer judeu, foram aniquilados por outros humanos. 
O coração de Deus sofre e dói profundamente pela perda e 
dor de seu primogênito. O coração de Deus sofre por uma 
das maiores tragédias da raça humana. O evento Memorial 

do Holocausto Amigos Cristãos de Israel no Reino Unido 
foi esperançosamente um lembrete comovente da impor-
tância de lembrar, e sentimos que não só honrou as vidas 
dos seis milhões de judeus que morreram, mas também 
homenageou os sobreviventes que ainda estão vivos. An-
tes do filme final ser exibido, demos tempo para que todos 
parassem e refletissem enquanto Julia Soakell, da ACI do 
Reino Unido, acendia as velas do memorial seis velas fo-
ram acesas, uma para cada um dos seis milhões de judeus 
assassinados. Uma sétima vela também foi acesa, ligando-
-se assim ao antigo simbolismo da menorá, mas também 
para os não judeus que morreram na Shoah / Holocausto. 
À medida que cada vela era acesa, Julia orava. Das cinzas 
do Holocausto, a Nação de Israel renasceu, e o curta-me-
tragem final mostrou um contraste completo com a versão 
de abertura de Hatikvah, ilustrando o tema “Luz superan-
do as trevas”, com belas cenas de Israel e do cidadão isra-
elense. O hino foi cantado pela cantora de ópera israelense 
Keren Hadar - que mais tarde comentou por e-mail como 
ficou emocionada ao assistir ao evento. Foi exibido com 
permissão da CBN Films, pois de fato todos os filmes que 
não são do ACI receberam a permissão do proprietário - o 
que foi uma resposta à oração em si (todas as músicas nos 
filmes foram licenciadas para a ACI por David Soakell). 
Veja o evento em https://www.youtube.com/CFIUK

Representante ACI mais próximo de você
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